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Groei van mosselen in de periode april-mei 2020 op de Oosterschelde
(links) en Waddenzee (rechts).

heeft een computermodel ontwikkeld dat
de groei van mosselen in de Oosterschelde
simuleert op basis van de aanwezige
hoeveelheid voedsel in het water en

ting dat vanaf juni de groei in het westen van de Oosterschelde
weer hoger zal zijn. In de Waddenzee loopt de groei achter op de
Oosterschelde. Het patroon dat de groei dicht bij de Noordzee
het hoogst is, is een vaak terugkerend patroon.

de watertemperatuur. Wat kunnen de
mosselkwekers daarmee? Jacob Capelle en
Jeroen Wijsman van WMR geven uitleg.

Computermodel in ontwikkeling

Onderzoek naar de groei
van mosselen op percelen
I

n de mosselkweek worden mosselen op bodempercelen in
de Oosterschelde en de Waddenzee of in de hangcultuur
opgekweekt van zaad tot consumptiegrootte. Dit proces
wordt gestuurd door de mosselkweker, maar is in grote
mate afhankelijk van de natuur. Zo haalt bijvoorbeeld
een deel van de mosselen de eindstreep niet omdat ze opgegeten
worden door krabben, zeesterren of eidereenden, of doordat ze
bij storm of door stroming van het perceel spoelen.
De groei van de mosselen is ook afhankelijk van de omgeving. Mosselen zijn immers schelpdieren die het water filteren
en zich voeden met de eetbare deeltjes die hierbij achterblijven.
Mosselen zijn semi-sessiel, dat wil zeggen dat ze maar een heel
beperkte beweegruimte hebben. Ze zijn vrijwel helemaal afhankelijk van wat er aan voedsel door het water aangevoerd wordt.
Op sommige plaatsen zit er meer voedsel in het water dan op
andere plaatsen en ook de kwaliteit van dit voedsel verschilt van
plaats tot plaats. Daarnaast fluctueert het voedselaanbod over
het jaar en ook deze fluctuaties kunnen voor elke locatie weer
anders zijn. Hieruit volgt dat de locatie van een perceel erg bepalend is voor de overleving en voor de groei die daar gerealiseerd
kan worden. De mosselkweker kan hierbij tot op zekere hoogte
sturen door de hoeveelheid mosselen die er op een perceel
gezaaid wordt en door mosselen tussen percelen te verplaatsen.
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Wageningen Marine Research probeert ruimtelijke verschillen en seizoenfluctuaties in mosselgroei in kaart te brengen om
de onderliggende factoren die deze bepaalt beter te begrijpen, en
zo handvatten te kunnen bieden voor de kweek. Een complicerende factor bij het volgen van mosselgroei is dat er allerlei factoren een rol spelen die een vergelijking tussen locaties moeilijk
maken. Bijvoorbeeld de oorsprong en leeftijd van de mossel, de
dichtheid aan mosselen op het perceel, of de locatie op een perceel of perceelblok waar het monster genomen wordt.
Daarom is er gekozen voor een monitoringsprogramma met
de insteek verschillen in voedselomstandigheden zo zuiver mogelijk tussen locaties te kunnen vergelijken. Op aanwijzing van
mosselkwekers zijn er 24 locaties geselecteerd; 12 locaties in de
Oosterschelde en 12 locaties in de Waddenzee, die een zo ruimtelijk mogelijk beeld geven van de verschillende kweekgebieden of
perceelblokken.
Op deze locaties zijn sinds 2017 jaarlijks mosselen in april in
een lage dichtheid in mandjes geplaatst en middels een frame
rond een mosselbaken uitgehangen. De mosselen staan hierbij
net iets boven de grond, zodat interactie met mosselen op de
bodem geminimaliseerd wordt.
De mosselen die we hiervoor gebruiken worden in het voorjaar door de Waddenunit gevist van een mosselzaadbank en

vervolgens in het lab schoongemaakt en geselecteerd op grootte.
Deze mosselen worden over de 24 locaties verspreid door mosselen te nemen van eenzelfde oorsprong, van een vergelijkbare
grootte en in eenzelfde systeem uit te hangen. Hierdoor zijn deze
locaties goed met elkaar te vergelijken.
Vervolgens wordt er in het groeiseizoen (mei-oktober) elke
maand een mosselmonster genomen en in het lab doorgemeten.
De groei wordt gemeten door het gewicht van de mossel, het
bustal, de lengte en het visgewicht te bepalen. Daarnaast worden
ook andere zaken gemeten zoals de overleving en de hoeveelheid pokken op de mosselen. In de Waddenzee wordt de monitoring uitgevoerd door de Waddenunit, in de Oosterschelde door
Wageningen Marine Research. De resultaten worden met de sector gedeeld middels de nieuwsbrief van de PO Mosselcultuur.
Zie als voorbeeld de twee figuren/kaartjes die de resultaten laten zien van de lengtegroei van mosselen over de periode
april-mei 2020. Zoals uit de kleuren van de stippen blijkt, is er
veel verschil te zien in de groei tussen de locaties. Het valt op
dat de mosselen in betreffende periode beter gegroeid zijn in
de Oosterschelde dan in de Waddenzee. De hoogste groei vond
in deze periode plaats in de noordtak en het middengebied van
de Oosterschelde. Op basis van voorgaande jaren is de verwach-

GROEIMODEL
De groei van een mossel is, net als bij andere dieren, afhankelijk van de voedselopname en de energiebehoefte voor
onderhoud en activiteit. Het voedsel voor de mosselen bestaat
voornamelijk uit fytoplankton, microscopisch kleine eencellige
algen, die in het water leven. De mosselen filteren de algen uit
het water met behulp van hun kieuwen en transporteren deze
met behulp van trilhaartjes naar hun mond zodat ze het kunnen
opeten. Hoe meer algen in het water, hoe meer voedsel er kan
worden opgenomen.
Echter, er zijn een heleboel verschillende soorten algen en
niet iedere alg kan worden gegeten door de mosselen. Sommige
algen zijn te klein of juist te groot, en andere algen hebben een
lage voedingswaarde. Als er veel slib in het water zit, kunnen
de mosselen de algen niet goed opnemen. De hoeveelheid en de
samenstelling van de algen in het water verandert door het jaar
onder invloed van zonlicht, voedingsstoffen (stikstof en fosfaat)
en graas door dieren zoals de mossel.
Een deel van het opgenomen voedsel wordt gebruikt voor
onderhoud, activiteit en voor de voortplanting. Deze voortplanting vindt meestal in het voorjaar plaats. Hoe groter de mossel
hoe meer energie er nodig is voor het onderhoud, maar ook de
temperatuur speelt een rol. Mosselen zijn koudbloedig en hun
activiteit en dus ook hun energiebehoefte neemt toe met de
watertemperatuur.
Wageningen Marine Research heeft op basis van deze kennis
een computermodel ontwikkeld dat de groei van mosselen simuleert als functie van de hoeveelheid voedsel in het water en de
watertemperatuur. Mosselkwekers kunnen dit model gebruiken
om de groei van mosselen in de Oosterschelde te simuleren. In
het model is de Oosterschelde onderverdeeld in 28 compartimenten.
De hoeveelheid algen is berekend met het model DEMO
(Dynamisch Ecosysteem Model Oosterschelde), dat door
Wageningen Marine Research in samenwerking met het NIOZ
is ontwikkeld. Omdat het model gebruik maakt van gemeten
weerscondities en voedingsstoffen in de Noordzee is het niet
mogelijk om met het model voorspellingen te doen. Wel is de
groei en ontwikkeling van de mosselen in het verleden na te
rekenen en te vergelijken met de gemeten waarden.
De door het model berekende groei van mosselen in de
Oosterschelde blijkt goed overeen te komen met de groeimetingen. Komende tijd zal het model verder worden ontwikkeld. Zo
zal er aandacht worden besteed aan het effect van slib in het
water en zal de productie van algen worden verbeterd.
Het model is te vinden op: https://shiny.wur.nl/innopro/
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